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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

48/2016 

από το πρακτικό της 5
ης

/ 31.03.2016 τακτικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα  2
ο
:  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα 

αποκατάστασης & προστασίας του καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας του Δ. Αγιάς». 

 

 

Στην Αγιά, σήμερα 31 Μαρτίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

«Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 2378/27.03.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του ν.4071/2012 

και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους 

και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρο 67 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γιάνναρος Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Μάρκου Σωτήριος 

12. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 13. Μασούρας Γεώργιος 

14. Μπάτσικας Βασίλειος 15. Λέτσιος Βασίλειος 

16. Ολύμπιος Αθανάσιος 17. Ριζούλης Στέφανος 

18. Σιμούλης Θωμάς 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σουλιώτης Θεόδωρος 21. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

22. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 23. Τσιώνης Αστέριος 

Απόντες 

24. Αράπης Χρήστος 25. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

26. Μπεϊνάς Αντώνιος 27. Σκαρκάλης Χρήστος 

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Αλέξανδρος Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής), 

Δημήτριος Κεραμεύς (Ποταμιάς), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Αθανάσιος Κυριάκου (Ομολίου), 

Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Θεόδωρος Μόσχος (Νερομύλων), Γεώργιος Μπαράκος 

(Γερακαρίου), Ζάχος Μπατζιόλας (Αγιάς), Αθανάσιος Μπελιάς (Μελιβοίας), Διαμαντής Ντικούδης 

(Αετολόφου), Στέλιος Οικονόμου (Καρίτσας), Ιωάννης Πατσαβούρας (Μεταξοχωρίου), Βασίλειος Πλατής 

(Δήμητρας), Νικόλαος Σαμαράς (Στομίου) και Σωτήριος Τσιάρας (Σωτηρίτσας). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.  

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης «Καλυψώ» Βασίλειος Βαλάρης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος Ντελής 

και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Παπακώστας. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα  2
ο
:  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα 

αποκατάστασης & προστασίας του καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας του Δ. Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δημήτριος Παπακώστας, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Το Τμήμα Έργων – Υποστήριξης Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων με το υπ΄ αρ. 

πρωτ. 16218/21-03-2016 έγγραφο του, μας απέστειλε για έγκριση το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής 

παραλαβής του έργου: «Έργα αποκατάστασης & προστασίας του καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας 

του Δ. Αγιάς», που εκτελέσθηκε στη Δημοτική Ενότητα Αγιάς του Δήμου Αγιάς, υπογεγραμμένο από τα μέλη 

της Επιτροπής Παραλαβής, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

Τίτλος έργου 
Δαπάνη έργου με το 

ΦΠΑ (€) 
Αρ. 

Μελέτης 

Αρ. 

ΒΕΕ 

«Έργα αποκατάστασης & προστασίας του καμένου 

Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας του Δ. Αγιάς» 
233.543,70  9/2013 

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 71, 73, 74 και 75 του Ν. 3669/2008 προκύπτει ότι μετά τη βεβαίωση 

περάτωσης των εργασιών, το έργο παραλαμβάνεται προσωρινά και οριστικά μετά την πάροδο του χρόνου της 

υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης. Για την παραλαβή συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται 

από όλα τα μέλη της επιτροπής, από τον τελευταίο επιβλέποντα που παρίσταται κατά τη διενέργειά της και από 

τον ανάδοχο που παραδίδει το έργο. 

 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του 

πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή, που εν προκειμένω σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 5 του Π.Δ. 

171/87 είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες εισηγούμαστε να εγκρίνετε με 

απόφασή σας το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «Έργα αποκατάστασης & 

προστασίας του καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας του Δ. Αγιάς», με συνολική τελική δαπάνη με το 

ΦΠΑ: (233.543,70€) διακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά». 
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Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις: 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος Καλαγιάς είπε 

τα εξής: «Τα φυτά που βρήκαμε ήταν 5.100 και όχι 5.900, αλλά δεν είναι θέμα αυτό. Το έργο 
παραλήφθηκε από την ομάδα του “Δώτιου Πεδίου” γιατί το έργο το βρήκαμε. Αυτοί που το παρέλαβαν 
δεν ήταν βέβαια και αυτοί που το ψήφισαν τη στιγμή που συζητήθηκε στα όργανα του Δήμου. Αυτό που 
διαπιστώσαμε είναι ότι το δάσος αναγεννήθηκε μόνο του. Αυτά που βάλαμε δεν ξέρουμε πως θα 
επιβιώσουν. Μπορεί να έχω άδικο, άλλωστε αυτά που λέω καταγράφονται, μπορεί μετά από 50 χρόνια το 
δάσος να γίνει το καλύτερο. Δεν είχα την εμπειρία, πρώτη φορά γίνεται αυτό, αλλά διαφωνώ και δεν θα 
ψηφίσω το θέμα παρ’ όλο που συναίνεσα για να το παραλάβουμε, αφού βρήκαμε όλα τα προβλεπόμενα. 
Δεν θα υπερψηφίζω γιατί θεωρώ ότι αλλοιώθηκε το περιβάλλον με τις οριζόντιες τομές και γιατί τα 
δένδρα που φυτεύτηκαν είναι εγκλωβισμένα από την υπόλοιπη βλάστηση η οποία οργιάζει. Και το λέω για 
να καταγραφεί και να το ακούσουν όσοι ασχοληθούν με την πυροπροστασία. Επίσης οι αγωγοί και οι 
δεξαμενές επειδή πέρασε η συμβατική υποχρέωση για πότισμα θα πρέπει να παραμείνουν για να 
ποτίζουν και φέτος ή να μαζευτούν και να πάνε σε αποθήκη του Δήμου. Εγώ λοιπόν δεν ψηφίζω και 
μακάρι  να διαψευσθώ στο μέλλον, διότι αν αφήναμε ήσυχο το δάσος θα είχε γίνει καλύτερο απ’ ότι τώρα, 
που αλλοιώσαμε και το οπτικό του περιβάλλον». 
  

 

Ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας είπε τα εξής: «Καταρχήν υπήρχε μια συνεργασία με τον Δήμο της 
Αγιάς προκειμένου να δούμε πως στο σημείο αυτό το συγκεκριμένο των 200 στρεμμάτων που εκείνη την 
εποχή δεν είχε αναγέννηση, να βάλουμε κάποια φυτά που αργότερα θα γίνουν δένδρα και δεν θα 
καίγονται τόσο εύκολα που καίγεται το πεύκο. Ήταν μια συνειδητή επιλογή σε συνεργασία πάντα με το 
Δασαρχείο Αγιάς, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό δάσος που να μην είναι τόσο 
ευαίσθητο στις πυρκαγιές. Θυμάστε όλοι σας το 2007 το τι αγωνία ζήσαμε και το πώς μας ξημέρωσε 
εκείνη ημέρα βλέποντας ένα περιαστικό δάσος το οποίο, υπενθυμίζω ότι δεν υπήρχε, αλλά το 
δημιουργήσαμε. Γιατί όπως ξέρετε καλά αυτό το περιαστικό δάσος της Μελιβοίας που σήμερα έχει πεύκα, 
είναι μετά από φύτευση σε αντίστοιχες βαθμίδες που και τότε ενδεχομένως να είχαν αλλοιώσει το 
περιβάλλον, στο τέλος όμως μας έδωσαν ένα πανέμορφο δάσος μετά από λίγα χρόνια, πράσινο γύρω απ’ 
την Μελιβοία, αλλά δυστυχώς πάρα πολύ ευαίσθητο στις πυρκαγιές. Αυτή ήταν η σκέψη που μας οδήγησε 
να φυτέψουμε δένδρα τα οποία ευδοκιμούν στην περιοχή και υπάρχουν στην περιοχή, αλλά δεν θα είναι 
τόσο ευαίσθητα στη φωτιά. Να είμαστε σίγουροι πάντως ότι η φύση θα κάνει αυτό που είναι 
προγραμματισμένη να κάνει. Το τελευταίο διάστημα πραγματικά είδα και εγώ, ενώ στην αρχή δεν 
φαινόταν αυτό, να υπάρχει αναγέννηση. Υπάρχει σε αρκετά σημεία έντονη αναγέννηση απ’ τα πεύκα. Από 
τη μια είναι καλό, από την άλλη όμως θα έχουμε πάνω από το κεφάλι μας το μεγάλο κίνδυνο της 
πυρκαγιάς. Μακάρι όμως, όπως και ο Γρηγόρης (Καλαγιάς) είπε, να προοδεύσουν οι καστανιές και οι 
βελανιδιές, αν προχωρήσουν πιο γρήγορα από τα πεύκα για να αποκτήσουμε ένα δάσος που δεν θα έχει 
κίνδυνο πυρκαγιάς. Επειδή θα συνεχίσουμε για λίγα χρόνια το πότισμα, μόνοι μας πλέον, δεν θα 
αποσύρουμε φέτος τα λάστιχα, αλλά η υπηρεσία θα το ποτίσει τουλάχιστον για φέτος και ίσως και του 
χρόνου το δάσος. Όταν βέβαια σταματήσουμε το πότισμα φυσικά θα μαζέψουμε τα λάστιχα και θα 
αποθηκεύσουμε». 
 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Αθανάσιος 

Ολύμπιος είπε: «Υπερψηφίζω, αλλά θα παρακαλέσω να συσχετιστεί το πρωτόκολλο παραλαβής και 
παράδοσης με τα σχετικά συνημμένα και συγκεκριμένα με τη μελέτη και τα εντάλματα πληρωμής που 
αφορούν τη μελέτη και το έργο». 
 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΠ0ΘΩ6Ι-ΕΜΟ



Σελίδα 4 από 4 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού λάβαμε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, 

- τις διατάξεις των άρθρων 71, 73, 74 και 75 του ν. 3669/2008 (Α΄116): «Κύρωση της κωδικοποίησης 

της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», 

- τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5 του Π.δ. 171/87 (Α΄84): «Όργανα που αποφασίζουν ή 

γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», 

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16218/21-03-2016 έγγραφο του Τμήματος Έργων - Υποστήριξης Δήμων της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων, 

- τα σχετικά έγγραφα του φακέλου, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζουμε  κατά πλειοψηφία  

 
Α. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «Έργα αποκατάστασης & 

προστασίας του καμένου Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας του Δ. Αγιάς», με συνολική τελική δαπάνη με το 

ΦΠΑ: (233.543,70€) διακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά: 

Τίτλος έργου 
Δαπάνη έργου με το 

ΦΠΑ (€) 
Αρ. 

Μελέτης 

Αρ. 

ΒΕΕ 

«Έργα αποκατάστασης & προστασίας του καμένου 

Δημοτικού Δάσους Μελιβοίας του Δ. Αγιάς» 
233.543,70  9/2013 

 

Β. Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου επισυνάπτεται στην παρούσα 

απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. 

 

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγιάς για 

τα περαιτέρω. 

 

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» Γρηγόριος 

Καλαγιάς (επικεφαλής), Ιωάννης Αναστασίου, Γεώργιος Μασούρας και Αθανάσιος Τριανταφύλλου, για 

τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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